
Bestyrelsesmøde
Gribvand Spildevand A/S

21. oktober 2015

Punkt 9: Budget 2016 og takster for tømningsordningerne for samletanke og 
septiktanke til godkendelse

På side 5, andre tanke, afsnit 1, så kan ejendomme som er tilsluttet sopildevandskloakken IKKE have andre 
typer tanke, det skal luges ud. 

1 Indstilling
Alle beløb i denne indstilling er ekskl. moms.

Indstillingen er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om 
indførelse af en obligatorisk tømningsordning for alle ukloakerede ejendomme i 
Gribskov Kommune. De i indstillingen nævnte priser for indsamling af slam og 
spildevand, er alle indhentet efter udbud og forestås af firmaet ISS.

Ledelsen indstiller følgende takster for 2016 til godkendelse, idet det bemærkes, at de
øvrige takster, der fremgår af denne redegørelse, alle er omfattet af tidligere afholdte 
udbud om indsamling og transport af spildevand og slam.

Samtlige takster er angivet nedenfor i tabel 1.

*)
Administrationsbidraget for 2016 udgør 139,- kr./ejendom der får tømt tank i 2016.
Sommerhuse, der ikke får tømt tank i 2016, betaler ikke administrationsbidrag.
Beløbet angivet til højre for administrationsbidraget er det bidrag der konkret
bliver opkrævet i 2016 efter modregning af over-/underskud fra 2014.

Tabel 1:Gribvand Spildevand A/S´ faste og variable behandlingsbidrag for samletanke og septiktanke der
tømmes ved slamsuger og ved KSA samt bidrag til administration for samletanke og septiktanke for 2016
ekskl. moms. 

Som det fremgår af tabel 1, udgør den årlige samlede udgift for samletanke ved en 
vandmængde på 10 m³/år 485,- kr./år mod 470,- kr. i 2015. For septiktanke udgør de
tilsvarende tal 555,- kr. i 2016 mod 530,- kr. i 2015. Priserne er således steget ca. 3%
for begge ordninger. Prisstigningen er sammensat af to faktorer for begge ordninger – 
dels en prisstigning på behandling af slam og spildevand og dels indregning af over- 
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og underskud fra tidligere år. Der henvises til bilag 1 for en uddybning af de enkelte 
bidrag. Det bemærkes, at alle bidrag for indsamling og transport af spildevand og 
slam er uændret fra 2015 til 2016.

Indregning af over-/underskud skete i 2015 i de faste behandlingsbidrag, hvorfor det 
ikke er muligt, umiddelbart at sammenligne de faste behandlingsbidrag fra 2015 til 
2016. Til gengæld var de administrative bidrag i 2015 ens for begge ordninger. Der 
henvises til bilag 1 for en uddybning af de enkelte bidrag.

Faldet i administrationsbidraget fra 153,- kr. til 139,- kr. (før indregning af 
over-/underskud fra tidligere år) skyldes, at indkøb af databasen Envitrix ikke længere
optræder i de administrative udgifter.

Ses bort fra indregningen af over-/underskud for de to ordninger, er den samlede 
afregning af de ukloakerede ejendomme stort set uændret i forhold til 2015.

Tidligere (2014 og tidligere år) var administrationsbidraget indregnet i 
behandlingsbidraget, men det er nu særskilt opgjort, for at sikre at også de 
ejendomme der får tømt tanke ved KSA, kommer til at betale for administrationen.

Det indstilles endvidere til bestyrelsen at godkende budget 2016 for behandling af 
spildevand og slam indsamlet via tømningsordningerne for samletanke og septiktanke.
Budgettet indebærer følgende omsætninger:

• Septiktanke der tømmes ved almindelig slamsuger, herunder bidrag for 
behandling af slammet
Omsætning på ca. 73.000,- kr. (budget 80.000,- kr. i 2015)
Forskellen skyldes primært et fald i antallet af ukloakerede ejendomme. 

• Septiktanke der tømmes ved KSA, herunder bidrag for behandling af slammet
Omsætning på ca. 1.015.150,- kr. (budget 1.060.000,- kr. i 2015)
Forskellen skyldes primært et fald i antallet af ukloakerede ejendomme.

• Samletanke der tømmes på ejendommenes foranledning, herunder bidrag for 
behandling af slammet. Omsætningen er beregnet ud fra forventet mængde 
spildevand der bortkøres til rensning.
Omsætning på 940.000,- kr. (budget 640.000,- kr. i 2015)
Forskellen på budget 2015 og beregningen for 2016 skyldes, at den 
budgetterede indsamlingsudgift i 2015 blot var skønnet og ikke beregnet, med 
udgangspunkt i faktisk forventede antal tømninger. Havde den været beregnet 
med udgangspunkt i de konkret forventede antal tømninger (hvilket havde 
været det mest korrekte), havde budgettet også været højere i 2015 og på 
højde med budget for 2016. På nuværende tidspunkt i 2015, er der ved 
udgangen af 3. kvartal omsat 700.000,- kr. og bortkørt ca. 5.500 m³ 
spildevand. Ekstrapoleres op til hele 2015, vil omsætningen i 2015 andrage ca. 
930.000,- kr. og der vil være behandlet 7.200 m³ spildevand som forudsat for 
2016 (se bilag 1). Forventningen til omsætningen og de behandlede 
spildevandsmængder i 2016, understøttes således af de realiserede tal for 
2015.

Omsætningen modsvarer omkostninger på samme niveau, da tømningsordningerne 
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hver især er ”hvile i sig selv"- forretningsområder i henhold til Betalingsloven. 

Omsætningerne indeholder overskud fra 2014 på ca. 18.000,- kr. for samletanke og 
underskud på 85.000,- kr. for septiktanke.

2 Grundlag for beregning af bidragene

Nærværende beregning af budget og takster for tømningsordningerne, baserer sig på 
de samme forudsætninger og uændret lovgrundlag som 2015. Dog er antallet af 
ejendomme, der omfattes af ordningerne reduceret, som følge af tilslutningerne på 
Sandet.

Der henvises til bilag 1 for en nærmere redegørelse for fastsættelsen af taksterne 
omfattet af indstillingen, herunder hvorledes over-/underskud fra 2014 er indregnet.

Beregningen af bidrag baseres på følgende oplysninger:

• Antal af tanke der forventes tømt i 2016
• Faktiske driftsudgifter ved behandling af spildevand og slam i 2014 til beregning

af behandlingsbidrag for 2016
• Faktiske afholdte administrationsudgifter i 2014 til beregning af administrative 

bidrag i 2016
• Over-/underskud fra 2014 til indregning i de administrative bidrag for 2016

Det er således det aflagte regnskab for 2014, der danner økonomisk grundlag for 
bidragene i 2016.

Den samlede omsætning i de to ordninger, indgår i Gribvand Spildevand A/S´ budget 
for 2016.

Antallet af tanke, der skal tømmes, er reduceret i forhold til 2015, fordi en del 
ejendomme er blevet tilsluttet på Sandet. Reduktionen er skønnet inden for en 
usikkerhed på +/- 10 ejendomme, hvilket er rigeligt præcist til at opstille budgettet og
taksterne.

3 Terminologi
Der anvendes følgende terminologier i dette notat:

Samletank: 
Tank hvor vand fra toiletter, bad, vask og gulvafløb samles og køres til rensning på 
renseanlæg ved tankvogn.

Septiktank:
Septitank er en tank hvor der sker bundfældning af det faste stof. Septiktank kaldes i 
dag for bundfældningstank. Bundfældningstanke findes altid foran selve 
rensningsanlægget, nedsivning, minirenseanlæg, pileanlæg mv. Ejendommene 
registreres i BBR med koderne 101-110, 201-206, 301-302, 401-404.

I nærværende indstilling anvendes betegnelsen septiktank.
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4 Bidrag

Der opereres med følgende forskellige bidrag:

• Behandlingsbidrag
Bidrag der betales til Gribvand Spildevand A/S for behandling af spildevand og 
slam på Helsinge Renseanlæg. Bidraget betales af de ejendomme, der har 
samletank og de ejendomme, der har septiktank, og som får tømt tanke ved 
slamsuger og hvor behandling af slammet sker på Helsinge Renseanlæg. 
Bidragene er jf. ovenstående indstilling.

• Indsamlingsbidrag
Bidrag der betales til Gribvand Spildevand A/S for tømning af tanke, der får 
behandlet spildevand og slam på Helsinge Renseanlæg. Bidraget betales af de 
ejendomme, der har samletank, og de ejendomme der har septiktank og som 
får tømt tanke ved slamsuger. Bidragene er i henhold til afholdt licitation i 2013.

• KSA-bidrag
Bidrag der betales til Gribvand Spildevand A/S for indsamling og behandling af 
slam fra de septiktanke, der tømmes ved KSA-metoden. Bidraget svarer til det 
bidrag som vognmanden opkræver, og dækker vognmandens udgifter til 
tømning og behandling af slammet. Disse ejendomme betaler derfor ikke 
behandlingsbidrag til Gribvand Spildevand A/S. Bidragene er i henhold til 
afholdt licitation i 2013.

• Administration
Bidrag som alle tilsluttede ejendomme, der benytter ordningerne i 2014, betaler
til Gribvand Spildevand A/S for administration af ordningen. Bidragene er jf. 
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ovenstående indstilling.

*) Der henvises til indstillingen.
Se i øvrigt afsnit 6.

Økonomien i de to tømningsordninger er opbygget af forskellige komponenter af 
ovenstående bidrag. 

Andre tanke end septiktanke og samletanke

Slam fra sivebrønde for gråt spildevand og køkkenbrønde
Ejendomme med septiktank eller ejendomme, der er tilsluttet spildevandskloakken, 
afregnes ikke for behandling af slam fra sivebrønde til gråt spildevand og 
køkkenbrønde, fordi behandlingsbidraget dækker alt spildevand fra ejendommen.

Ejendomme med samletank afregnes variabelt bidrag for behandling af slam fra 
sivebrønde til gråt spildevand og køkkenbrønde, fordi det variable behandlingsbidrag 
afregnes pr. m3 tilkørt slam/spildevand.

Ejendomme, der hverken har septiktank eller samletank, afregnes variabelt bidrag for 
behandling af slam fra sivebrønde til gråt og sort spildevand og køkkenbrønde.

Slam fra sivebrønde og køkkenbrænde afregnes variabelt bidrag for behandling af 
septisk slam pr. m3.

I alle tilfælde betaler ejendommene for tømning af sivebrønde og køkkenbrønde i 
henhold til takstbladet.

Slam fra toiletvogne
Afregnes efter det variable behandlingsbidrag for samletanke.

Slam eller spildevand tilkørt fra anden kommune
Afregnes efter ovenstående principper.
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Takster 2016
Takster 2016 (ekskl. Moms) 2015 2016
BUNDFÆLDNINGSTANKE   
Bundfældningstanke - rutetømning ved KSA *)  
Tømning, kørsel og behandling af slam 375,00 375,00
Ekstra tømning, kørsel og behandling 400,00 400,00
Administration (for 2016 reguleret for underskud fra 2014) 153,00 180,50
  
Bundfældningstank - tømning med almindelig slamsuger, lille vogn eller traktor  
Tømning og kørsel 420,00 420,00
Ekstra tømning og kørsel Ingen 420,00
Behandlingsbidrag pr. år 372,48 374,95
Administration (for 2016 reguleret for underskud fra 2014) 153,00 180,50
  
Tillæg i forbindelse med tømning af bundfældningstanke  
Forgæves kørsel 200,00 200,00
Slangelængde ud over 60 meter 95,00 95,00
Tunge dæksler 100,00 100,00
Ekstra SMS varsling en eller to dage før tømning Ingen 20,00
Tømning på ejendomme med SPD-svinebesætning 500,00 500,00

SAMLETANKE   
Tømning af samletanke  
Ordinær tømning og transport, 2,5 m³ 400,00 400,00
Akut tømning og transport, 2,5 m³ 1.250,00 1.250,00
Behandlingsbidrag pr. år 239,44 280,65
Behandlingsbidrag pr. m³ 7,80 9,80
Administration (for 2016 reguleret for overskud fra 2014) 153,00 108,20
  
Tillæg i forbindelse med tømning af samletanke  
Slangelængde ud over 60 meter 95,00 95,00
Tunge dæksler 100,00 100,00
Tømning på ejendomme med SPD-svinebesætning Ingen 500,00
Vandmængder ud over 2,5 m³ ved tømning af tank, pr. m³ 50,00 50,00

Modtagelse af slam og spildevand udenfor tømningsordning   
Septisk slam fra køkkenbrønde, sivebrønde 372,48 374,95
Spildevand fra toiletvogne mv. leveret på renseanlæg 7,80 9,80
*)
Ejendomme der ønsker at overgå fra KSA-tømning til tømning ved almindelig slamsuger, lille vogn 
eller traktor, skal betale 794,95 kr. for tømning og behandling mod 375,- kr. ved KSA.              I beg-
ge situationer betales det samme administrationsbidrag på 180,50 kr.
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Bilag 1 Beregning af bidrag
Indledningsvist introduceres begrebet "PE": 
PersonEkvivalent (Den forureningsmængde som en person genererer på et år)

Beregningen af bidrag baseres på følgende oplysninger:

• Antal af tanke, der forventes tømt i 2016
• Faktiske driftsudgifter ved behandling af spildevand og slam i 2014 til beregning

af behandlingsbidrag for 2016
• Faktiske afholdte administrationsudgifter i 2014 til beregning af administrative 

bidrag i 2016
• Over-/underskud fra 2014 til indregning i de administrative bidrag for 2016

Det er således det aflagte regnskab for 2014, der danner økonomisk grundlag for 
bidragene i 2016.

B1 Antal tanke der tømmes i 2016

Antallet af tanke, der forventes tømt i 2016, er skønnet ud fra forrige års antal og 
fraregnet de ejendomme på Sandet, der er blevet tilsluttet kloakken i 2015.

Antallet i tabellen er under hensyn til, at sommerhuse kun får tømt septiktanke hvert 
andet år.

Nedenstående tabel B1viser antal ejendomme med tanke og forventningerne til antal 
tømninger i 2016:

Tabel B1 Antal tømninger som forventes i 2016. 
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B2 Behandlingsbidrag for ejendomme der får behandlet spildevand og 
slam på Helsinge Renseanlæg

Bidraget beregnes med udgangspunkt i prisen for rensning af 1 PE. 

Miljøbeskyttelsesloven fastsætter ikke præcise regler for beregning af størrelsen af 
behandlingsbidragene. Det nærmeste, man kan læne sig op af, er, at der er tale om 
en brugerfinansieret virksomhed, der økonomisk skal hvile i sig selv. I en offentlig 
brugerfinansieret ordning skal alle brugere sikres ens service for ens betaling. På den 
baggrund kan det begrundes, at brugerne af tømningsordningerne, skal bidrage til 
dækning af de samme udgifter, som de brugere der er kloakeret.

Gribvand Spildevand forudsætter derfor, at følgende hovedposter ved behandlingen af 
spildevandet og slammet dækkes, idet det bemærkes, at alle komponenterne i 
behandlingsbidraget kun hidrører udgifter på renseanlægget og ikke som tidligere 
administration:

• Variable omkostninger

• Faste omkostninger

• Afskrivninger

De enkelte udgiftsposter gennemgås i det kommende afsnit.

Det forudsættes, at ejendommene kun skal betale for behandlingen af spildevandet og
slammet på det konkrete renseanlæg, som behandlingen sker på og ikke for drift af 
ledningsnettet eller driften af de øvrige renseanlæg. 

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske belastning af Helsinge Renseanlæg 
i 2014 og de afholdte driftsudgifter for 2014 inkl. omkostninger til mineralisering af 
slam og bortskaffelse heraf til landbruget.

Belastningen af Helsinge Renseanlæg er i 2014 opgjort til ca. 14.000 PE med 
baggrund i de årlige 24 tilløbsanalyser tillagt de tilkørte slam- og spildevandsmængder
fra ukloakerede ejendomme (11.500 PE henholdsvis 2.500 PE). 

Belastningen er faldet i forhold til foregående år, hvilket skyldes at færre ejendomme 
kører septisk slam og spildevand til renseanlægget som følge af tilslutningerne på 
Sandet.

De variable omkostninger ved rensning af spildevand svarende til 1 PE
De variable omkostninger omfatter bl.a. spildevandsafgift til staten, el, fosforfjernelse 
og bortskaffelse af ristegods (omkostningerne er stort set de samme som i 2011):

Rensning på renseanlægget 

Variable omkostninger relateret til rensning: 1,11 mio. kr./år
(14.000 PE)

Pris pr. PE:    79,30 kr. /PE

Afvanding i slammineraliseringsanlægget

Variable omkostninger relateret til afvanding: 0,21 mio. kr./år
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(14.000 PE)

Pris pr. PE:      15,00 kr. /PE

Tømning af slammineraliseringsanlægget og bortskaffelse af slammet

Pris pr. PE:       0,00 kr./PE

I alt variable omkostninger ved rensning af spildevand svarende til 1 PE:

     94,30 kr./PE
     ========

*) Slam der genereres på Helsinge Renseanlæg hidrører fra belastningen på Helsinge renseanlæg inkl. 
belastningen fra samletanke og septiktanke. Slammet fra Helsinge Renseanlæg afvandes i 
slammineraliseringsanlæg, hvorfor alene denne udgift indgår ved beregning af afledte udgifter til 
slambehandling. I 2014 blev der ikke tømt slammineraliseringsanlæg.

De faste omkostninger ved rensning af spildevand 

De faste omkostninger omfatter bl.a. driftsledelse, almindelig drift og vedligeholdelse, 
reparationer og laboratorieudgifter (omkostningerne er stort set de samme som i 
2011):

Faste omkostninger relateret til rensning: 1,23 mio. kr./år
(14.000 PE)

Pris pr. PE:   87,85 kr. /PE
  ========

Afskrivninger på Helsinge Renseanlæg samt på slammineraliseringsanlægget

Afskrivningerne på renseanlægget og slammineraliseringsanlægget er fraregnet de 
afskrivninger, der relaterer sig til den mekaniske afvanding, da denne kun anvendes til
afvanding af det slam, der tilkøres fra de 9 øvrige renseanlæg:

Afskrivninger på Helsinge Renseanlæg (ekskl. mekanisk afvanding):

Afskrivninger pr. år: 2,04 mio.
kr./år
(14.000 PE)

Pris pr. PE:    145,70 kr. /PE

Afskrivninger på slammineraliseringsanlægget:

Afskrivninger pr. år: 0,66 mio.
kr./år
(14.000 PE)

Pris pr. PE:     47,10 kr. /PE
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I alt afskrivninger på Helsinge Renseanlæg og slammineraliseringsanlægget svarende 
til 1 PE:

   192,80 kr./PE
   ========

Variable og faste omkostninger samt afskrivninger pr. PE

Ovenstående opsummeres som følger:

Variable omkostninger:

Drift af renseanlæg, slammineraliseringsanlæg
og bortskaffelse af slam:            94.30 kr./PE

Faste omkostninger:

Faste omkostninger ved rensning   87,85 kr./PE

Afskrivninger:

Afskrivninger renseanlægget og
slammineraliseringsanlægget:     192,80 kr./PE

I alt 374,95 kr./PE
=========
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B3 Beregning af behandlingsbidrag

B3.1 Behandlingsbidrag for septiktanke der tømmes ved almindelig 
slamsuger

Behandlingsbidraget for septiktanke er opgjort til 374,95 kr. 

B3.2 Behandlingsbidrag for samletanke

Byrådet vedtog i december 2010, at samletanke skal afregnes efter et fast og et 
variabelt behandlingsbidrag. 

Fast årligt behandlingsbidrag for samletanke

Det faste behandlingsbidrag er opgjort til 280,65 kr. (afskrivninger og faste 
driftsudgifter) på Helsinge Renseanlæg, som er det anlæg, der modtager og behandler
spildevandet fra samletankene.

Variabelt behandlingsbidrag for samletanke

Erfaringen fra tidligere år peger i retning af, at belastningen fra ejendomme med 
samletanke svarende til 1,25 PE, ud fra den tilkørte spildevandsmængde. 

Det variable behandlingsbidrag er beregnet efter de omkostninger, der er direkte 
afhængige af de tilkørte spildevandsmængder – dvs. de variable udgifter til rensning 
af spildevand og behandling af slam på Helsinge Renseanlæg, jf. ovenstående afsnit. 
Bidraget er beregnet til 94,30 kr. x 1,25 = 117,88 kr.

Det variable behandlingsbidrag skal dække en forventelig samlet årlig udgift på kr. 
70.725,- kr. (600 ejendomme *1,25 *94.30). 

Udgiften skal dækkes hjem over en forventelig tilkørt vandmængde på 7.200 m3 
(forventet ud fra konkret tilkørte mængder de foregående år på 12 m³/ejendom) 
hvilket genererer et variabelt behandlingsbidrag på 9,80 kr./m3.
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B4 Administrationsbidrag

De administrative omkostninger omfatter drift af FAS-systemet, rådgivning og løn til 
medarbejder i forbindelse med borgerbetjening og information.

Ifølge aflagt regnskab for 2014 udgjorde de administrative udgifter ca. 415.000,- kr. 
Som følge af, at antallet af ukloakerede ejendomme er faldet som følge af 
tilslutningerne på Sandet i 2015, er de administrative udgifter reduceret med 5%. 
Dertil kommer, at udgifterne til ENVITRIX ikke vil melde sig i 2016, da udgiften til 
ENVITRIX blev delt over årene 2014 og 2015. 

Udgifterne forventes at fordele sig som følger:

 
Tabel 7 Administrative udgifter

Med de i alt ca. 2.650 ejendomme, der skal omfattes af tømningsordningen i 2015, 
bliver administrationsbidraget i gennemsnit pr. ejendom på 139,00 kr. Dette er ca. 15 
kr. lavere end sidste år. Det antages, at alle typer af ejendomme belaster de 
administrative udgifter ligeværdigt.

B5 Over-/underskud fra 2014

Af årsregnskabet for Gribvand Spildevand A/S for 2014, figurerer et overskud i 
ordningen for samletanke på 18.488,- kr. og et underskud i ordningen for septiktanke 
på 85.095,- kr. 

Disse over-/underskud indregnes ved beregningen af de administrative bidrag.

De administrative bidrag for samletanke er jf. ovenstående fastsat til 139,00 kr. for 
2016. Inddækning af overskud fra 2014 på 18.488 kr. på 600 ejendomme bliver 
139,00 kr. – 30,80 kr. = 108,20 kr. 

De administrative bidrag for septiktanke er jf. ovenstående fastsat til 139,00 for 2016.
Inddækning af underskud fra 2014 på 85.095,- kr. på 2.050 ejendomme bliver 139,00
kr. + 41,50 kr. = 180,50 kr. 

Sidste år blev over-/underskuddene indregnet i de faste behandlingsbidrag, men siden
over-/underskuddene genereres i de administrative omkostninger, er det fundet mere 
korrekt at indregne over-/underskuddene i disse bidrag.
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B6 Omsætning i 2016

Omsætningen i 2016 i de to ordninger er nedenfor opgjort.

B6.1 Omsætning for septiktanke der tømmes ved almindelig slamsuger

Behandlingsbidrag for septiktanke 
Bidraget kan ikke generere over- eller underskud.

Behandlingsbidraget for septiktanke er opgjort til 374,95 kr. jf. afsnit B3.1. Antallet af 
ejendomme, der forventes at deltage i ordningen, udgør 75.

Samlet omsætning af behandlingsbidrag udgør 28.121,- kr.

Indsamlingsbidrag for septiktanke 
(samt diverse øvrige udgifter jf. takstbladet, f.eks. tunge løft)
Bidraget kan ikke generere over- eller underskud.

Indsamlingsbidrag for septiktanke er jf. ISS´ kontrakt 420,- kr. Antallet af 
ejendomme, der forventes at deltage i ordningen, udgør 75.

Samlet omsætning af indsamlingsbidrag udgør 31.500,- kr.

Administrationsbidrag for septiktanke
Bidraget kan generere over- eller underskud, fordi udgifterne kan variere fra det 
forudsatte niveau for udgifter.

Administrationsbidraget for septiktanke er opgjort til 139,- kr. pr. ejendom jf. afsnit 
B4. Antallet af ejendomme, der forventes at deltage i ordningen, udgør 75.

Samlet omsætning af administrationsbidrag udgør 10.425,- kr.

Ved indregning af underskuddet fra 2014 på 41,50 kr./tank, stiger omsætningen dog 
til 13.538,- kr.

13



Bestyrelsesmøde
Gribvand Spildevand A/S

B6.2 Beregning af bidrag for septiktanke der tømmes ved KSA

KSA-bidrag for septiktanke 
(samt diverse øvrige udgifter jf. takstbladet, f.eks. tunge løft)
Bidraget kan ikke generere over- eller underskud.

KSA-bidrag for septiktanke er jf. ISS´ kontrakt 375,- kr. Antallet af ejendomme, der 
forventes at deltage i ordningen, udgør 1.975.

Samlet omsætning af indsamlingsbidrag udgør således 740.625,- kr.

Administrationsbidrag for septiktanke
Bidraget kan generere over- eller underskud, fordi udgifterne kan variere fra det 
forudsatte niveau for udgifter.

Administrationsbidraget for septiktanke er opgjort til 139,- kr. pr. ejendom jf. afsnit 7. 
Antallet af ejendomme, der forventes at deltage i ordningen, udgør 1.975.

Samlet omsætning af administrationsbidrag udgør 274.525,- kr.

Ved indregning af underskuddet fra 2014 på 41,50 kr./tank, stiger omsætningen dog 
til 356.488,- kr.
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B6.3 Beregning af bidrag for samletanke

Behandlingsbidrag for samletanke
Behandlingsbidraget for samletanke er opdelt i et fast og et variabelt bidrag.

Det faste bidrag er opgjort til 280,65 kr. jf. afsnit B3.2. Antallet af ejendomme der 
forventes at deltage i ordningen udgør 600.

Samlet omsætning af fast behandlingsbidrag udgør 168.390,- kr.

Det variable bidrag er opgjort til 9,80 kr./m³. jf. afsnit 8. Ejendomme med samletank 
forventes at producere 12 m³ spildevand årligt, hvilket genererer 7.200 m³ 
spildevand.

Samlet omsætning af variabelt behandlingsbidrag udgør 70.560,- kr.

Indsamlingsbidrag for samletanke 
(samt diverse øvrige udgifter jf. takstbladet, f.eks. tunge løft)
Bidraget kan ikke generere over- eller underskud.

Det er ikke muligt at estimere den samlede omsætning ved tømning af samletankene,
fordi de tømmes efter behov og fordi volumenet af de enkelte tanke varierer.

Indsamlingsbidrag for samletanke er jf. ISS´s kontrakt 400,- kr. op til 2,5 m³ og 50,- 
kr./m³ for yderligere m³. Antallet af ejendomme der forventes at deltage i ordningen 
udgør 600 og antallet af tømninger forventes at blive 1.000 (skøn) ledsaget af ekstra 
afregning for 4.700 m³ (skøn) ud over 2,5 m³/tømning.

Samlet omsætning af indsamlingsbidrag (baseret på ovenstående skøn) udgør 
635.000,- kr.

Administrationsbidrag for samletanke
Bidraget kan generere over- eller underskud, fordi udgifterne kan variere fra det 
forudsatte niveau for udgifter.

Administrationsbidraget for samletanke er opgjort til 139,- kr. pr. ejendom jf. afsnit 7. 
Antallet af ejendomme der forventes at deltage i ordningen udgør 600.

Samlet omsætning af administrationsbidrag udgør 83.400,- kr.

Ved indregning af overskuddet fra 2014 på 30,80 kr./tank, falder omsætningen dog til 
64.920,- kr.
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